
 



 
2 



 
3 

Time to Help Nederland 
Hang 4 
3033 GG Rotterdam 
 
Telefoon: +31 0(10) 766 66 66 
Mobiel:   +31 6 21 12 81 82 
Fax:           +31 0(10) 766 66 67 
Email:        info@timetohelp.nl  
 
KVK:       55404073  
IBAN:      NL09INGB0007135178  
BIC:        INGBNL2A 
 

INHOUD 

Voorwoord      4  

Stichting Time to Help Nederland  6 

Visie & Missie      6 

Doelstellingen      6 

Projecten & Campagnes    8 

Resultaten       13 

Resultaten 2012      13 

Vooruitblik 2013      13  

 

 



 
4 

1

Stichting Time to Help Nederland is 

een jonge en dynamische 

organisatie  die eind 2012, als 

opvolger van de Stichting 'All for Life' 

is opgericht. Hiertoe is besloten om 

de organisatie slagvaardiger en efficiënter 

te laten functioneren. 

Dit zal bereikt worden door middel van 

samenwerking met een aantal 

partnerorganisaties van stichting TTH die 

actief zijn in de andere Europese landen. 

Dankzij deze samenwerking hopen we de 

'overhead' kosten te verlagen. 

Bij deze wil ik alle betrokkenen en 

vrijwilligers van de stichting 'All for life' 

bedanken voor de getoonde inzet. 

Evenals deze stichting vallen de 

activiteiten van stichting TTH na de 

naamswijziging per 27-11-2012 onder het 

Nederlandse recht.  
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Als jonge en gedreven organisatie 

hebben we veel tijd en energie gestoken 

in het verkrijgen van naamsbekendheid 

door gebruik te maken van 'social media' 

en het bouwen van onze website 

'www.timetohelp.nl'. 

  

 

Niet alleen in 2013 maar ook later zal 

onze prioriteit liggen in het werven van 

enthousiaste vrijwilligers teneinde meer 

mensen in nood en hulpbehoevenden te 

bereiken. Ons streven is om de 

overheadkosten niet boven de 10-20% 

van de geworven fondsen en donaties te 

laten stijgen. 

  

 
Ismail Sevinc 

Bestuursvoorzitter 
Time to Help Nederland 

Voorwoord  
Hand in hand  

voor een zorgzame wereld! 

In 2012 kreeg schoon drinkwater in 

Afrika de aandacht, in de vorm van 

o.a. het bouwen van waterputten ten 

einde de kwaliteit van leven te 

verbeteren in dat continent waar 

schoon drinkwater erg schaars is. 

Namens het bestuur wil ik onze 

vrijwlligers, donateurs en  sponsoren 

erg bedanken voor hun inzet en 

financiële bijdrage. Zonder hun steun 

waren onze projecten niet mogelijk 

geweest.  

 

Tot slot wens ik namens het bestuur 

onze medewerkers en de vrijwilligers, 

veel success om de beoogde doelen 

in 2013 te bereiken. 
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Visie & Missie 

TTH heeft één grote opdracht en zet 

zich in voor ‘de zorg en ondersteuning 

aan iedereen, die dat nodig heeft’, met 

andere woorden; TTH wil een 

positieve bijdrage leveren aan de 

ontwikkeling in de maatschappij met 

het realiseren van succesvolle 

projecten, door deze samen met 

enthousiaste vrijwilligers te realiseren. 

 

Doelstellingen 

TTH heeft ten doel:  

2. Het zowel financieel als 

materieel ondersteunen van de 

hulpbehoevenden;  

 

 

 Time to Help Nederland 
Visie, Missie & 
Doelstellingen 

1. Het bevorderen van een duurzaam 

harmonieuze samenleving, waarin 

het individu enerzijds ruimte en 

mogelijkheden krijgt en benut om 

zichzelf optimaal te ontwikkelen en 

anderzijds verantwoordelijkheid 

draagt en zich optimaal inzet voor 

een vitale, vreedzame en leefbare 

samenleving, en voorts al hetgeen 

met een en ander rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de 

ruimste zin van het woord. 

 

Stichting Time to Help Nederland 

Stichting Time to Help Nederland is 

een goede doelenorganisatie 

opgericht in november 2012, die zich 

wereldwijd inzet voor de verbetering 

van levensomstandigheden van de 

minder bedeelden in de samenleving. 

Stichting Time to Help zal in   het 

vervolg weergegeven worden als TTH. 

De internationaal opererende 

hulporganisatie ‘Kimse Yokmu’ is de 

partnerorganisatie van TTH, Naast 

deze partnerorganisatie onderhouden 

wij nauwe contacten met 

partnerorganisaties elders in Europa. 

TTH heeft haar naam eveneens te 

danken aan de Duitse organisatie 

Time To Help. In 2012 hebben wij de 

rechten verkregen om onder de naam 

Time To Help onze activiteiten voort te 

zetten.  

. 
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Projecten en Campagnes 

De activiteiten van TTH, bestaan voornamelijk uit; 

• Het organiseren van activiteiten en het ontwikkelen van projecten zowel 

nationaal als internationaal op het gebied van onderwijs, opvoeding, welzijn, 

maatschappij, media, sport, kunst en cultuur.   

• Het organiseren van collectecampagnes en soortgelijke activiteiten om voor 

hulpbehoevenden geld, kleding, voedsel, verzorgingsmiddelen, 

studiemateriaal en soortgelijke hulpmiddelen in te zamelen.  

• Het organiseren van bijeenkomsten, seminars, conferenties en excursies. 

• Het sponsoren en ondersteunen van individuen, organisaties en 

onderwijsinstellingen zowel in binnen- en buitenland die zullen bijdragen aan 

de realisatie van projecten en campagnes.  

 

 

 

 

Projecten & 
Campagnes 
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De werkzaamheden van TTH omvatten de 
volgende;  

Noodhulp & Slachtofferhulp 

Aardbevingen, overstromingen, vluchtelingen, daar 

waar een natuurramp plaatsvindt, biedt TTH direct 

hulp en geeft de slachtoffers medische zorg, voeding 

en kleding.  

Weesproject 

TTH zet zich in voor deze wees en kwetsbare 

kinderen. Samen met partnerorganisaties, overheden 

en gemeenschappen zorgen we ervoor dat kinderen in 

een veilige liefdevolle omgeving opgroeien en 

onderwijs krijgen. het bieden van onderwijs aan 

weeskinderen.  

Schoon Drinkwater project 

In verschillende kansarme landen werken we aan het 

bouwen van voorzieningen voor schoondrinkwater en 

dragen we bij aan zelfredzaamheid van de lokale 

bevolking 

 

 

 

Medische Missie Afrika 

Er worden op verschillende momenten binnen het jaar 

een vijfdaagse medische missie georganiseerd naar 

ontwikkelingslanden in Afrika met artsen en 

vrijwilligers. Tijdens deze missie worden er 

gezondheidsscreenings uitgevoerd en worden er in 

diverse dorpen naar behoefte medicamenten 

uitgeschreven.   

Sanki Yedim ‘alsof ik gegeten heb’ 

Een liefdadigheidsproject van kinderen voor kinderen; 

‘alsof ik gegeten heb. Dit project wordt uitgevoerd 

door kinderen in Europa voor kinderen in arme landen 

om hun toekomstperspectief te verbeteren. 

Voedselprojecten 

TTH ondersteunt tijdens Ramadan en Offer behoeftige 

mensen in binnen- en buitenland door hen te voorzien 

van voedselpakketten en vleespakketten. 
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Kledinginzamelingsactie 

Twee keer per jaar wordt kledinginzameling op 

verschillende data en op diverse locaties aangeboden 

binnen Nederland. De ingezamelde kleding gaat naar 

arme landen over de hele wereld. In deze landen 

worden winkels ingericht met uw kleding. 

Hulpbehoevende mensen kunnen in deze winkels 

kosteloos gaan winkelen tot 15 stuks kleding per 

persoon. Alle kledingstukken krijgen een barcode. 

Zodra uw kleding gescand wordt aan de kassa, krijgt u 

als donateur een email als dank voor uw bijdrage.  

 

Periodieke bijeenkomsten 

Periodiek streven we naar het organiseren van 

bijeenkomsten, waarin actuele thema’’s behandeld en 

onder de aandacht worden gebracht 
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Schoon Drinkwater Project 

Voor een goede gezondheid heeft 

iedereen schoon water nodig. 

Water zorgt voor gezondheid, 

maar is ook van wezenlijk belang 

voor landbouw, veeteelt en de rest 

van de economie. Door het 

inslaan van de waterputten willen 

wij een bijdrage leveren aan een 

duurzame ontwikkeling voor de 

allerarmsten.   

Mede dankzij een donateur 

hebben wij onze handen uit de 

mouwen kunnen steken en hulp 

kunnen dragen aan deze mensen 

zonder water.  

Schoon Drinkwater 
Project 

2012 
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Maanden van te voren beginnen 

de voorbereidingen voor het 

offerfeest en worden de landen 

bekengemaakt waar de 

offerdonaties naartoe zullen gaan. 

Samen met partnerorganisaties, 

lokale overheden, verenigingen, 

gemeenten en gemeenschappen 

gaan weken van te voren de 

voorbereidingen van start. Zo 

worden er afspraken gemaakt met 

slachthuizen en worden de dieren 

voor de offer zorgvuldig 

uitgekozen; Hulpbehoeftige 

mensen worden in dorpen en 

wijken in kaart gebracht, waar 

vervolgens het offervlees aan 

wordt geleverd. TTH heeft dit jaar 

in 2012 in Somalië 130 

hulpbehoevende families voorzien 

van vlees- & voedselpakketten. 
Voedselproject 2012 

Somalië 
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Projecten & 
Campagnes Resultaten 2012  

& Vooruitblik 2013 
 

Resultaten 2012 
 
TTH zet zich in voor ‘iedereen die hulp 

nodig heeft’ en stelt ‘de mens’ centraal 

in haar uitgangspunt. Om voor de 

behoeftigen hulp te kunnen realiseren 

heeft stichting Time to Help diverse 

projecten en activiteiten lopen. 

Projecten en activiteiten in 

samenwerking met partnerorganisaties 

om efficiënter te werk te gaan. Dankzij 

deze samenwerking kunnen we de 

‘overhead’ kosten zo laag mogelijk 

houden en meer hulpbehoevende 

mensen bereiken.  

 

Ook is de gezamenlijke website 

gelanceerd waarop veel informatie te 

vinden is over onze projecten, 

campagnes en activiteiten. Daarnaast 

is Social Media ingezet voor het 

promoten van onze diensten.  

 
 
 

Vooruitblik 2013 
 
2013 wordt het jaar van TTH. De 

eerste prioriteit zal liggen in het werven 

van nieuwe vrijwilligers, met passie 

teneinde meer mensen in nood en 

hulpbehoevenden te bereiken. In 2012 

kreeg schoon drinkwater in Afrika de 

aandacht in de vorm van het inslaan 

van een waterput. Onze streven is hier 

in 2013 aandacht aan te geven voor 

o.a. het bouwen van waterputten ten 

einde de kwaliteit van levens te 

verbeteren waar water schaars is.  
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